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PELA VISITA DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO, POR OCASIÃO DO

CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA E DA CANONIZAÇÃO DE JACINTA 

E FRANCISCO MARTO

No próximo dia 12 de Maio de 2017 terá início a visita pastoral do Papa Francisco a Portugal, no 

âmbito do centenário das aparições de Fátima.

A visita do Papa Francisco reveste-se de um significado especial para o nosso país. Desde logo, 

porque os católicos são, em Portugal, a maior comunidade religiosa; mas sobretudo porque o líder 

da Igreja Católica tem sido uma das figuras incontornáveis deste século, pela expressão humanista 

da sua palavra, pelos ideais da tolerância, igualdade e da fidelidade aos valores em que acredita e 

pelo exemplo ético e espiritual que representa. 

O ministério de Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice tem-se traduzido na multiplicação de 

gestos de paz para a tomada de consciência de que a humanidade só se realiza verdadeiramente 

na justiça e na fraternidade. “A Terra é a nossa casa comum e todos somos irmãos” (Evangelii 

Gaudium, 183). Enquanto Bispo de Roma tem demonstrado uma liberdade ímpar que desafia as 

instituições a um humanismo mais profundo e radical com vista à “construção de um mundo 

melhor”. Em 2017, dirigindo-se aos líderes da União Europeia, por ocasião do Conselho Europeu 

Extraordinário que assinalou 60.º aniversário do Tratado de Roma, afirmou: “A quem governa 

compete discernir as estradas da esperança, identificar os percursos concretos para se conseguir 

que os significativos passos realizados até agora não fiquem perdidos, mas sejam penhor dum 

caminho longo e frutuoso”.

Trata-se de uma personalidade ímpar e de uma voz incontornável no atual contexto internacional, 

que tem congregado a admiração de muitos e o respeito de todos. 

Ao fazer coincidir a sua visita com a canonização de Jacinta e Francisco Marto, a deslocação do 

Papa a Portugal representa não só um reconhecimento da dimensão universal de Fátima - que este 
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ano comemora o centenário das aparições – mas também a afirmação do nosso património à escala 

global, independentemente das convicções religiosas de cada um.

Assim, a Assembleia da Republica, reunida em Plenário, congratula-se pela visita do Papa 

Francisco. 

Palácio de S. Bento, 10 de maio de 2017
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